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งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาสำ�นึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่
อันเป็นช่วงท่ามกลางบริบทสังคมวัฒนธรรมทีอ่ ยูใ่ นยุคโลกาภิวตั น์โดยศึกษาจากผลงาน
ของกวีรุ่นใหม่ ผลงานเหล่านี้แสดงมิติความสัมพันธ์กับบริบทของโลกสมัยใหม่และเป็น
ตัวแทนของยุคสมัย
ผลการศึกษาพบว่า กวีไทยรุ่นใหม่สื่อแสดงให้เห็นสำ�นึกทางสังคมในบริบท
ของโลกสมัยใหม่สอดคล้องกับหมู่นักคิดที่ตื่นตัวในปัญหาของมนุษย์และสังคม รวมถึง
ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยในประเด็นสำ�คัญคือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกับ
การละเลยคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม การรักษาและกอบกู้คุณค่าทางจิตวิญญาณให้
คงอยูท่ า่ มกลางความผันผวนในกระแสบริโภคนิยม และมโนสำ�นึกของกวีตอ่ ความขัดแย้ง
ในสังคมไทยร่วมสมัย

บทความนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง สำ � นึ ก ทางสั ง คมในกวี นิ พ นธ์ ไ ทยใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2556
ความคิดเห็นในรายงานผลการวิจัยนี้เป็นของผู้วิจัย ผู้สนับสนุนทุนวิจัยไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
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Abstract

The objective of this research is to study social consciousness in Thai

poetry during the globalization era, focusing on works of modern poets. Considered

as a testimony of the modern era, the modern poets’ works interrelate with the
context of the modern world.

The result of this study indicated that modern Thai poets possessed the

sense of social consciousness of the globalized period, and this trend corresponds
with the ideas of thinkers who are awakened to social and individual problems,

as well as the conflicts in Thai society. The key issues include: i) an increase in

economic values and negligence of social and cultural values; ii) conservation and
preservation of spiritual values among the fluctuations of consumerism; iii) social
consciousness of poets dealing with the conflicts in contemporary Thai society.
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ในกระแสสังคมโลกสมัยใหม่หรือสภาวะโลกาภิวัตน์ (globalization) โลกและ
สังคมต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนั้นมีมิติของความเป็นพลวัตอย่างซับซ้อน อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าจาก
การปฏิวตั เิ ทคโนโลยีสารสนเทศ (Information-Technology Revolution) และการแผ่ขยาย
ของทุนนิยมในรูปแบบใหม่ของมหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจ พร้อมกับการครอบงำ�ทางวัฒนธรรม นับเป็นเหตุปจั จัยสำ�คัญทีส่ ร้างผลกระทบ
ต่อสังคมและวัฒนธรรมทีม่ ใี นสังคมนัน้ ซึง่ หมายรวมถึงสังคมและวัฒนธรรมของไทยด้วย
วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมทีเ่ ติบโตในสังคมไทยในช่วงโลกาภิวตั น์
เป็นปรากฏการณ์การครอบงำ�ที่มีผู้กล่าวว่า “เป็นการครอบที่ทำ�ลายศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งภูมิปัญญาของชาติและท้องถิ่น การทำ�ลายนี้ยังเป็นวงจรที่ “เพิ่มความเป็น
ทาสทางเศรษฐกิจ” จึงกล่าวได้วา่ เรากำ�ลัง “ติดกับดักทางวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กับการติด
‘กับดัก’ ทางเศรษฐกิจด้วย” (กมล กมลตระกูล, 2551, น. 16-17)
ในมิติของสังคมวัฒนธรรมไทย ปรากฏการณ์ของโลกาภิวัตน์ส่งผลจากสื่อ
ไร้พรมแดนทีไ่ ด้น�ำ สังคมไปสูท่ สี่ ดุ ของโลกมายาและกลายเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการสร้าง
“มายาภาพโลกาภิวัตน์” และมายาภาพนี้เองคือ “ที่มาแห่งวิกฤตของประเทศไทยใน
ยุคปัจจุบัน (ยุค ศรีอาริยะ, 2537, น. 26-27) กระแสโลกาภิวัตน์ยังเป็น “พลังมายา”
ครอบเหนือจิตวิญญาณของมนุษย์ ด้วยมายาภาพและความเชื่อ ด้วยความเป็นที่สุด
ของระบบเศรษฐกิจเงินตรา กล่าวคือ “เงินไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าเท่านัน้ แต่คอื ทีม่ าและ
ที่สุดของความสุขของมนุษย์ และเป็นที่สุดแห่งความปรารถนาของมนุษย์ มนุษย์ทุกคน
ต้องหาเงินและยอมเป็นทาสของเงิน” (ยุค ศรีอาริยะ, 2537, น. 42-43)
ในบริบทของกระแสโลกาภิวตั น์อนั เกิดจากการขยายตัวของทุนนิยมและกระแส
วัฒนธรรมที่มีรากฐานอยูท่ ี่วัฒนธรรมตะวันตกได้แพร่ขยายไปทั่วโลก และส่งผลกระทบ
ทั้งในแง่ของการเข้าไปมีอิทธิพลเหนือหรือเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ (ธีระ
นุชเปี่ยม, 2542, น. 48) แต่มิได้หมายความว่าคนในสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ในโลก
จะเข้าใจหรือยอมรับเหมือนกันหมด กล่าวคือ ในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันก็มีบาง
ส่วนที่ยอมรับและปรับตัวเข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ได้ บางส่วนอาจจะต่อต้าน บางส่วน
อาจไม่ได้รบั ผลกระทบเลย ปฏิกริ ยิ าหลากหลายเหล่านีน้ บั เป็นการสะท้อนท่าทีและความ
เข้าใจต่อประสบการณ์โลกไร้พรมแดนในยุคสมัยของเรา (ธีระ นุชเปี่ยม, 2542, น. 49)
เจตนา นาควัชระ (2538, น. 132-135) กล่าวถึงลักษณะทั่วๆ ไปของกระแส
โลกาภิวัตน์ไว้ดังเช่นความที่ว่าโลกาภิวัตน์ดำ�เนินอยู่ได้ด้วยสื่อ มีเทคโนโลยีในรูปแบบ
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ต่างๆ เป็นตัวหนุนให้ทำ�หน้าที่แทนระบบ “มนุษย์สัมผัสมนุษย์” และกระแสโลกาภิวัตน์
ที่เชื่อในการปรับโลกให้เป็นโลกที่ไร้พรมแดน ทำ�ให้ขนบต่างๆ ที่เป็นของท้องถิ่นจำ�ต้อง
ถอยร่นไป มีพฤติกรรมระดับสากลเข้ามาแทนที่ ดังเช่นในกรณีของอาหารจานด่วนและ
สิง่ บันเทิงทีเ่ สพร่วมกันในระดับโลก กระแสโลกาภิวตั น์นอี้ ยูไ่ ด้ดว้ ยการประชาสัมพันธ์และ
การโฆษณาซึ่งในบางครั้งก็กลายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ รวมถึงโลกาภิวัตน์ที่
ตลาดโลกที่ถูกกำ�กับด้วยเงินตราย่อมจะขึ้นลงผันผวนได้ ส่งผลกระทบต่อเพื่อนมนุษย์
โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ประสีประสาในประเทศที่ยากจน . . . ถ้ามองในแง่ปรัชญา การทำ�เงินตรา
ให้เป็นสินค้าแทนที่จะเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนผลผลิตที่เป็นธรรม จัดได้ว่าอาจมิใช่
เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพราะไม่มีผลผลิต ไม่มีงานสร้างสรรค์เกิดขึ้น เพียงแต่มีการ
ชิงไหวชิงพริบและปะทะกันด้วยสมองภายในกรอบของกลไกทีอ่ าจตัง้ อยูบ่ นปรัชญาอนารยะ
ว่าต้องการร่ำ�รวยที่สุดในระยะเวลาอันสั้นที่สุด
(เจตนา นาควัชระ, 2538, น. 135)

ลักษณะของสภาวะโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ด้วย
ระบบเงินเสรีไร้พรมแดนและการไหลเวียนของเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้ลงทุน
หรื อ ผู้ กำ � หนดการไหลเวี ย นของเงิ น ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งเข้ า ใจในภาษาหรื อ เรี ย นรู้ คุ ณ ค่ า
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2543,
น. 8) ปรากฏการณ์การครอบโลกในยุคนีถ้ กู มองเป็นการครอบงำ�ทีท่ �ำ ลายศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งภูมิปัญญาของชาติและท้องถิ่น
หากกล่าวถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศไทย
ก็อาจกล่าวได้ว่า “ไม่มียุคใดในประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านมาจะวิกฤตเท่ากับยุคที่ระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีครอบงำ�ประเทศอยู่ในขณะนี้” (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2536, น. 55)
ด้วยเหตุอันเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรกันระหว่างบุคคลต่างๆ ในสังคม การทำ�ลาย
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศจนมีผลกระทบต่อการดำ�รงชีวิตของคนในสังคม และ
การโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นมาแทนที่ของ
เดิม อันเป็นลักษณะของ “การฆ่าตัวเองทางวัฒนธรรม” (cultural suicide) สิ่งที่เห็น
ชัดเจนว่าเป็นอัตวินบิ าตกรรมทางวัฒนธรรมในสังคมไทย คือ การทำ�ลายสภาพแวดล้อม
อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีขอบเขต การท่องเที่ยวที่มุ่งหวัง
รายได้ทางเศรษฐกิจ โดยทีไ่ ม่พจิ ารณาในเรือ่ งคุณภาพ และความดีงามในชีวติ วัฒนธรรม
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2536, น. 60)
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สังคมไทยเน้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจนบั่นทอนคุณค่าทางวัฒนธรรม
เพราะ “คนส่วนใหญ่ในสังคมได้ถูกกล่อม และมอมเมาจากลัทธิความเชื่อเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมเสรีให้กลายเป็นบุคคลที่มองอะไร เพื่อตัวเอง เพื่อพวกพ้องตนเองในลักษณะ
ที่เป็นปัจเจกบุคคลจนตกขอบ ชื่นชมและลุ่มหลงต่อความต้องการทางวัตถุ จนกลาย
เป็นการพัฒนาที่ไม่ได้ดุลยภาพของความเป็นมนุษย์ไป” (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2536,
น. 61) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลต่างๆ ในสังคมไทยน่าจะเป็นสิ่งที่แก้ไขได้
หากเข้าใจในเรื่องปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตวัฒนธรรมอย่างถูกต้องเพราะ “ปัญหาความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้หาใช่ปัญหาทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวไม่
หากเป็นปัญหาทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณอย่างสำ�คัญด้วย” (ศรีศักร วัลลิโภดม,
2536, น. 64)
ปัญหาวัฒนธรรมและการเปลีย่ นผ่านทางวัฒนธรรมเป็นประเด็นสำ�คัญในการ
ก้าวสู่ยุควัฒนธรรมไร้พรมแดน รากแก้วของสังคมคือวัฒนธรรม แต่สังคมไทยปัจจุบัน
เกิดวิกฤตทุกๆ ทาง เพราะการพัฒนาแบบตัดรากแก้ว ดังความของประเวศ วะสี (2545,
น. 10) กล่าวไว้วา่ “ในเมือ่ สังคมทีเ่ คยขับเคลือ่ นด้วย “ทุนชีวติ ” อันบูรณาการศาสนธรรม
เข้ามาด้วย กลายมาเป็นขับเคลื่อนด้วย “โลภจริตเสรี” ก็ก่อให้เกิดการทำ�ลายทุนชีวิตลง
ทุกๆ ทาง ดุลยภาพก็หมดไป ทำ�ให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ”
ประสบการณ์โลกไร้พรมแดนในปัจจุบันมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมโดย
เฉพาะ “ปฏิกูลทางวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเข้ามากับสื่อสมัยใหม่เต็มไปด้วยสิ่งเย้ายวน
ชวนบริโภคและปลุกสัญชาตญาณใฝ่ต่ำ�” (เจตนา นาควัชระ, 2546, น. 150) ทางออก
ของปัญหาของมิตทิ างสังคมและวัฒนธรรมนี้ คือ การพัฒนาความแข็งแกร่งทางจริยธรรม
หรือความสำ�นึกในเชิงจริยธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากกระแสอธรรมและแยกแยะให้เห็น
คุณค่าอันแท้จริงของข้อมูลและสรรพวิทยาที่ถาโถมเข้ามา (เจตนา นาควัชระ, 2546,
น. 151)
ในท่ามกลางกระแสโลกสมัยใหม่อันเชี่ยวกรากเป็นเหตุแห่งปัญหาด้านคุณค่า
ด้วยผู้คนถูกครอบงำ�จากระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยม รวมถึงปัญหาวิกฤตทาง
วัฒนธรรมอันเกิดจากการละทิ้งภูมิปัญญาหรือความรู้และปรีชาญาณ (wisdom) ที่มี
อยู่เดิม (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2536, น. 83) กระแสการพัฒนาในนามของเศรษฐกิจ
ทุนนิยม บริโภคนิยมส่งผลกระทบหรือเกิดวิกฤตที่เห็นได้ในหลากหลายมิติทางสังคม
และวัฒนธรรม สภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมนี้รวมถึงการสร้างงานวรรณศิลป์โดยเฉพาะ
กวีนิพนธ์ที่เชื่อมโยงกับวิกฤตนี้ด้วย ดังที่เจตนา นาควัชระ (2538, น. 15) กล่าวไว้ว่า

6

วรรณวิทัศน์
. . . กวีนิพนธ์ร่วมสมัยของไทยนั้นยังทรงไว้ซึ่งแก่นสารอันเป็นพลังปัญญาสามารถอำ�นวย
ประโยชน์แก่ผู้รับสารและสังคมส่วนรวมได้เช่นที่เคยเป็นมาแต่กาลก่อน ข้อที่น่าห่วงคือ
แนวโน้มทางการศึกษาสำ�หรับประชาชนตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมานั้นมุ่งไป
ในทางวัตถุนิยม ไม่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาศักยภาพในด้านวรรณศิลป์ และสมรรถนะ
ในการสื่อและรับสารภาษาไทย (โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน) หย่อนลงไปมาก หากไม่เร่ง
แก้ไขวิกฤตในด้านนี้โดยเร็ว ประชาคมกวีนิพนธ์ของเราก็อาจเสื่อมโทรมลงได้ เท่ากับว่า
สังคมไทยอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญเสียขุมพลังที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองไม่น้อยเลย

กระแสเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนำ�มาซึง่ ความเป็นทีส่ ดุ ของการแสวงหากำ�ไรและ
อำ�นาจแห่งเงินตรา รวมถึงอำ�นาจของสื่อที่เข้ายึดพื้นที่ทางวัฒนธรรม วิถีของกระแส
ดังกล่าวเป็นเหตุให้วฒ
ั นธรรมการสร้าง-เสพวรรณศิลป์เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม อันหมาย
รวมถึงการสร้างงานวรรณศิลป์อย่างกวีนพิ นธ์ซงึ่ คนร่วมยุคสมัยไม่สนใจเพราะมีทางเลือก
เสพได้จากสื่ออื่นๆ
ความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่
ส่งผลกระทบก่อเกิดเป็นวิกฤตวัฒนธรรม หากพิจารณาในแง่ของกวีนพิ นธ์ทไี่ ม่เป็นทีน่ ยิ ม
ก็สืบเนื่องมาจากวิกฤตวัฒนธรรมด้วย ปรากฏการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากความเติบโต
ของเครือข่ายสังคม (social network) แห่งการสื่อสารซึ่งสร้างวัฒนธรรมทางภาษาแปลก
เปลี่ยนไปจากการสื่อสารโดยปกติ รวมถึงการสร้างงานวรรณศิลป์ ดังเช่น กวีนิพนธ์ที่ถูก
ละเลยในบริบทของโลกาภิวัตน์ทั้งในแง่ของผู้สร้าง ผู้เสพ และผู้สนับสนุนหรือจัดพิมพ์
กล่าวได้ว่าบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อ
กระบวนการสร้าง-เสพวรรณศิลป์ของไทย โดยเฉพาะในท่ามกลางกระแสการสื่อสาร
ยุคดิจทิ ลั ได้เข้ามามีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของผูค้ น รวมถึงวัฒนธรรมการสร้าง-เสพวรรณศิลป์
อย่างกวีนิพนธ์ก็เกิดการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย
หากจะพิจารณาถึงคุณค่าของกวีนิพนธ์ไทยมิใช่มีแต่ให้ความสุนทรีย์เท่านั้น
แต่ยังมีอำ�นาจปลุกเร้าความคิดและอารมณ์ความรู้สึก อันเกิดจากการสรรค์สร้าง
กลั่นกรองจากความรู้ ความคิด ความเข้าใจชีวิตในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแห่ง
ยุคสมัยของผู้แต่ง งานสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มิได้เป็นสิ่งสุนทร
เท่านั้น แต่อาจก่อเกิดให้มีการขบคิดถึงสิ่งที่ผู้สร้างต้องการสื่อซึ่งการขบคิดนั้นอาจรวม
ถึงปัญหาในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยด้วย
เป็นทีน่ า่ สนใจว่าแม้จะอยูใ่ นบริบทสังคมและวัฒนธรรมยุคใหม่ทลี่ ะเลยต่อการ
สร้าง-เสพงานศิลปะชนิดนี้ก็ตาม ในโครงการวิจัย “กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญา”

พฤศจิกายน 2559

7

กล่าวถึงกวีนิพนธ์กับพลังทางปัญญา ว่า
ในโลกปัจจุบันที่คนจำ�นวนมากยึดความเจริญทางวัตถุเป็นสรณะ คุณค่าทางสติ
ปัญญาและจิตวิญญาณมักถูกละเลย วรรณศิลป์จัดได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งพลังทาง
ปัญญาและความคิดของมนุษย์ที่ในอดีตเคยมีบทบาทอันโดดเด่นในการหล่อหลอมบุคคล
และสังคม แต่ในปัจจุบนั กำ�ลังถูกท้าทายด้วยสิง่ บันเทิงนานาชนิดทีม่ เี ทคโนโลยีและพาณิชย
กรรมเป็นตัวหนุน กวีนิพนธ์ในฐานะวรรณศิลป์ประเภทที่เก่าแก่ที่สุดของโลกจำ�เป็นต้อง
พิสูจน์ตัวเองเช่นกันว่ายังดำ�รงอยู่ได้ในกระแสของความเปลี่ยนแปลง งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งที่
จะแสดงให้เห็นว่า กวีนิพนธ์ยังคงเป็นพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ทั้งนี้ได้กำ�หนด
นิยามของพลังทางปัญญาไว้ว่า “ความรู้และความคิดที่จะนำ�ไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งใน
เรื่องของโลกและมนุษยชาติ และในขณะเดียวกันอาจปลุกจิตสำ�นึกให้เกิดพฤติกรรมที่
จรรโลงโลกและมนุษยชาติด้วย”
(กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญา, น. (10))

ในผลงานดังกล่าวได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า “กวีนิพนธ์ร่วมสมัยของไทยนั้นยัง
คงไว้ซึ่งแก่นสารอันเป็นพลังปัญญา สามารถอำ�นวยประโยชน์แก่ผู้รับสารและสังคม
ส่วนรวมได้เช่นที่เคยเป็นมาแต่กาลก่อน” (กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญา, น. (15))
นั่นหมายถึงว่ากวีนิพนธ์ยังคงมีแก่นสารเป็นที่ประจักษ์อันเป็นพลังสำ�นึกทางสังคมให้ผู้
สร้างและผู้เสพได้ขบคิด และเห็นความสำ�คัญของงานวรรณศิลป์ชนิดนี้ได้ดำ�รงอยู่อย่าง
มีคุณค่าสืบไป
การศึกษาเรื่อง “สำ�นึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่” นี้
มุ่งศึกษาสำ�นึกทางสังคมของกวีที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ไทยในท่ามกลางบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลง ในฐานะที่กวีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นทั้ง “ประจักษ์พยาน” แห่ง
ยุคสมัย กวีย่อมมิอาจดำ�รงตนเป็นอิสระหรือปลอดจากอิทธิพลของสังคมร่วมสมัย
ได้ ในขณะเดียวกันกวีก็เป็น “ปัจเจกบุคคล” ที่มีจิตวิญญาณ ความคิด ความรู้สึกและ
จินตนาการ ความเคลื่อนไหวหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ของสังคมไทยในสภาวการณ์ของ
กระแสโลกาภิวตั น์ กวีในสังคมยุคใหม่สะท้อนสำ�นึก ความเข้าใจ หรือความวิตกกังวลของ
สังคมหรือยุคสมัยของตนเช่นไร โดยพิจารณาจากผลงานของกวีรุ่นใหม่ที่มีผลงานแสดง
มิติความสัมพันธ์กับบริบทของโลกสมัยใหม่หรือโลกาภิวัตน์ (ในช่วงปี 2540-ปัจจุบัน)
ดังนี้ คือ กานติ ณ ศรัทธา ชัยพร ศรีโบราณ วรภ วรภา นายทิวา วิสุทธิ์ ขาวเนียม
โกสินทร์ ขาวงาม อังคาร จันทาทิพย์ และเชษฐภัทร วิสัยจร อันเป็นงานที่กวีมีวัยวุฒิ
และภูมิหลังต่างกันเป็นตัวแทนของยุคสมัย
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) และเสนอ
ผลการวิจัยในรูปพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาสำ�นึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยซึ่งเป็น
ผลงานของกวีรนุ่ ใหม่ในปัจจุบนั โดยพิจารณาเชือ่ มโยงกับบริบทของกระแสโลกสมัยใหม่
มีขั้นตอนดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและเสพกวีนิพนธ์ไทย และวิธีคิดของกวีกับ
บริบทโลกสมัยใหม่
3. วิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่ากวีนิพนธ์ตามจุดมุ่งหมายของ
การวิจัย
4. เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาพบว่า กวีไทยรุ่นใหม่สื่อแสดงให้เห็นสำ�นึกทางสังคมในบริบท
ของโลกสมัยใหม่สอดคล้องกับหมู่นักคิดของไทยร่วมสมัยที่ตื่นตัวในปัญหาของมนุษย์
และสังคม รวมถึงปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย ดังจะอภิปรายสรุปเป็น 3 ประเด็น
คือ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกับการละเลยคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม การรักษาและ
กอบกูค้ ณ
ุ ค่าทางจิตวิญญาณให้คงอยูท่ า่ มกลางความผันผวนในกระแสบริโภคนิยม และ
มโนสำ�นึกของกวีต่อความขัดแย้งในสังคมไทยร่วมสมัย

1. การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกับการละเลยคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม

จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่กลายเป็นที่มาของระบบคิดแห่งการพัฒนา
ซึ่งจะสร้างความรุ่งเรืองให้แก่สังคมและประเทศชาติ หากระบบคิดที่เชื่อว่าการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจคือรากฐานของความมั่งคั่งได้ก่อเกิดปัญหา เนื่องจากการพัฒนาที่เน้น
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้บั่นทอนคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการสูญ
เสียทรัพยากรที่มีค่าได้ถูกทำ�ลายและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา
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1.1 ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเจริญทางวัตถุ:
ปฏิปักษ์ต่อคุณค่าทางจิตใจและความเป็นมนุษย์
กวีไทยรุ่นใหม่สื่อแสดงสำ�นึกให้เห็นการแผ่ขยายของโลกในระบบทุนนิยมใน
บริบทของกระแสโลกสมัยใหม่ที่กลายมาเป็นอำ�นาจในรูปแบบใหม่ซึ่งได้เข้ามาครอบงำ�
วิถีชีวิตของผู้คนจนละเลยมิติทางจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่แท้ ต่างตกอยู่ใน
อำ�นาจของเงินตรา ดังความในบทกวี “วิถีคน” (2552, น. 88-90) วรภ วรภาแสดง
ทัศนะเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์พฤติกรรมสังคมอันเป็นความลุม่ หลงของโลกตามระบบทุนนิยม
อันเป็น “โลกของเงิน” ได้สง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ทีผ่ คู้ นลุม่ หลงในกิเลสตัณหาจนบัน่ ทอน
ในคุณค่าอันพึงมี รวมถึงการใช้ชวี ติ ของคนยุคใหม่ทลี่ มุ่ หลงมัวเมาในวัตถุนยิ มและบริโภค
นิยม การมีชีวิตอยู่เป็นไปด้วยความอยากได้อยากมีเป็นสิ่งฟุ้งเฟ้อเกินความจำ�เป็นซึ่ง
มิได้เป็นคุณค่าแท้ หากเป็นการสร้างฐานะเพื่อคุณค่าเทียมเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม กวีได้แสดงสำ�นึกทางสังคมให้เห็นถึงการลุม่ หลงในระบบทุนนิยม
ที่มีเงินตราเป็นดัชนีชี้วัดการใช้ชีวิตและการบริโภคเกินตัวอันเป็นวิถีตามแบบความ
เจริญแผนใหม่ กวีมองว่าชีวิตที่พอเพียง ไม่วิ่งตามกระแสทุนนิยมจะสร้างดุลยภาพแห่ง
การดำ�เนินชีวิตที่งดงาม และกระตุ้นเตือนให้เห็นพิษภัยของ “กิเลส” ที่ “มิรู้ทัน” เป็น
“อวิชชา” ความลุ่มหลงในวัตถุบั่นทอนคุณค่าของชีวิต การวิ่งตามกระแสโลกหรือการ
แสวงหาความมัง่ คัง่ ทางวัตถุเงินตราหรือการแสวงหาผลกำ�ไรนีไ้ ม่ใช่ความสุขทีจ่ รี งั ยัง่ ยืน
จึงควรหันกลับมาสำ�รวจ “เบื้องใน” ของชีวิต หรือสำ�รวจชีวิตด้านใน และดำ�รงอยู่อย่าง
รู้เท่าทันกับชีวิตที่เพียงพออันเป็นหนทางสร้างดุลยภาพให้แก่ชีวิตและจิตวิญญาณของ
ความเป็นมนุษย์ที่แท้
ในวิถีของการพัฒนาตามแบบสมัยใหม่หรือการพัฒนาประเทศทางวัตถุนิยม
จนละเลยในรากวัฒนธรรมชนบท กวีได้ชใี้ ห้เห็น “การละเลย” และ “การหลงลืม” วิถชี วี ติ
แบบเกษตรกรรม การประกอบพิธีกรรมอันเป็น “พิธีศักดิ์สิทธิ์” เป็น “ขวัญประดับท้อง
ทุง่ ” บัดนีก้ �ำ ลังเลือนหาย ทัง้ พิธกี รรมปรากฏเป็นเพียงภาพทีบ่ นั ทึกไว้และวิถขี องชีวติ แบบ
เกษตรกรรมกำ�ลังถูกรุกรานจากระบบอุตสาหกรรมนิยม ดังความในบทกวี “นัยน์ตาของโค
เสีย่ งทาย” (2553, น. 19-20) วิสทุ ธิ์ ขาวเนียม แสดงให้เห็นบริบทของความเปลีย่ นแปลง
ของพิธีกรรมซึ่งสัมพันธ์วิถีชีวิตของเกษตรกร หากวิถีดังกล่าวที่มีพิธีกรรม “แรกนาขวัญ”
เป็น “ขวัญประดับท้องทุง่ ” เป็นรากเหง้าทางจิตวิญญาณของคนในชนบทกำ�ลังสัน่ คลอน
และเลือนหาย และ “ยากสัมผัส” จะปรากฏให้เห็นอยู่เพียง “หน้าจอโทรทัศน์” กวีแสดง
วิถีของสังคมเกษตรกรรมกำ�ลังซวนเซผ่านภาพของโคเสี่ยงทายซึ่งมีแววตา “หวั่นไหว”
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“อ้างว้าง” “หวาดกลัว” จากราคาข้าวตกต่ำ� การตัดต่อเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม การเข้า
มามีผลประโยชน์ของบรรษัทปุ๋ยเคมี สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้วิถีของเกษตรกรรมถูกรุกราน
กระทั่งทำ�ลายวิถีชีวิตของเกษตรกร
ในอีกมิติหนึ่งของการรุกรานวิถีวัฒนธรรมชนบท นั่นคือ การละทิ้งถิ่นฐาน
เพือ่ แสวงหาวัตถุทผี่ คู้ นในชนบทต่างยึดถือเป็นเป้าหมายจนกลายเป็นค่านิยมทีบ่ นั่ ทอน
คุณค่าของชีวิตมนุษย์โดยแท้ เพราะต่างมุ่งหวังความมั่งคั่งทางวัตถุจึงเป็นที่มาของการ
ขาดสำ�นึกในคุณค่าของรากวัฒนธรรมชนบท ดังความในบทกวี “หมู่บ้านนาฏกรรม”
(2550, น. 29) โกสินทร์ ขาวงาม ชี้ให้เห็นวิถีของวัฒนธรรมชนบทถูกละทิ้งจากการ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาตามวิถแี บบสมัยใหม่เกิดการแย่งชิงทรัพยากร
เพื่อการผลิต การนำ�ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่จำ�กัดขอบเขต ก่อเกิดเป็นปัญหา
ตามมา และในยุคแห่งความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยี ความสำ�นึกในรากวัฒนธรรม
ชนบทเลือนหาย ผู้คนต่างตกอยู่ในวิถีของวัฒนธรรมวัตถุนิยม
ในบทกวี “ในนิคมอุตสาหกรรม” (2554, น. 58-61) อังคาร จันทาทิพย์ แสดงวิถี
ของท้องทุง่ ชนบทเกิดความเปลีย่ นแปลงเมือ่ มี “โรงงาน” ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมมาอยู่ในวิถีไทยแต่เดิม พื้นที่ทำ�กิน ผืนนาถูกแปรเปลี่ยนเป็นเงินตรา ต่าง
“ทิ้งไถและคราด” อันเป็นวิถีในสังคมเกษตรกรรม ละทิ้ง “หมู่บ้าน” มาอยู่ “บ้านจัดสรร”
มาใช้ชีวิตเสพสุขกับวัตถุ “สิ่งถูกใจ ถูกตาสารพัน” คุณค่าอันน่าชื่นชมในชีวิตกลับกลาย
เป็นเรื่องของความสุขในวัตถุนิยม
ในบริบทของกระแสของการพัฒนาใหม่และการขยายตัวของทุนนิยมกับกระแส
วัฒนธรรมทีม่ รี ากฐานอยูท่ วี่ ฒ
ั นธรรมทุนนิยมตะวันตกได้แพร่ขยายไปทัว่ รวมถึงในสังคม
ไทย กวีมองปรากฏการณ์ทนุ นิยม บริโภคนิยมทีม่ ดี ชั นีชวี้ ดั อยูท่ เี่ งินตรามิได้สร้างสุขทีจ่ ริง
แท้ให้ชีวิต ดังความใน “นิราศนนทบุรี” (2549, น. 62-63) ของเชษฐภัทร วิสัยจร และ
เขายังกล่าวอีกว่าในขณะที่กระแสวัตถุนิยมกลายเป็นเป้าหมายของชีวิต ผู้คนผูกชีวิตไว้
กับวัตถุ เขาได้สื่อสำ�นึกทางสังคมในการค้นหาและทบทวนการดำ�รงอยู่ที่มีความหมาย
และคุณค่า ดังความในบทกวี “หลับตาเพื่อตื่น” (2549, น. 111-112) กวีมองว่าการใช้
ชีวิตในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ฟุ้งเฟ้อ ลุ่มหลงในวัตถุเงินทองนี้เป็นการทำ�ลาย
“ใจ” ให้ “ผุพัง” และกลายเป็น “คนสิ้นคิด” กวีกระตุ้นเตือนให้กอบกู้ศักดิ์ศรี มิใช่ “ใช้
เงินทองตีค่าราคาคน” ยุคสมัยที่เงินตราคือพระเจ้านี้กวีได้กระตุ้นให้เห็นข้อบกพร่อง
ของ “คนหลงเงินตราค่าวัตถุ” และแสดงสำ�นึกทางสังคมให้ผู้คนในสังคมแบ่งปันน้ำ�ใจ
ให้แก่กัน มองคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่แท้ด้วยจิตใจอันดีงาม มิใช่วัตถุภายนอก และให้
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หยุดลุม่ หลงใน “โลกมายา” รวมทัง้ สร้างคุณค่าแก่ชวี ติ ด้วยการดำ�รงไว้ซงึ่ คุณธรรม ความ
ตระหนักและมองเห็นต้นเหตุของปัญหาซึง่ เชือ่ มโยงกันระหว่างบริบทโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
กับธรรมชาติของมนุษย์นกี้ วีได้สอื่ แสดงให้ทกุ คนพึงประจักษ์และสำ�นึกในคุณค่าของชีวติ
และความหมายที่แท้ของความเป็นมนุษย์
วิถีความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ได้เข้าครอบงำ�ทางวัฒนธรรมบาง
ประการ อาทิ ความคิด ความเชื่อ และค่านิยม โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจด้วยการผลิตแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ่งมีความมั่งคั่งร่ำ�รวยเป็นดัชนี
เป้าหมาย มีวัตถุและเงินชี้วัดความสำ�เร็จ ระบบคิดเหล่านี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวติ วัฒนธรรม มนุษย์กลายเป็นเครือ่ งจักรทีถ่ กู ตรึงไว้ดว้ ยพันธนาการเพือ่ สนองตอบโลก
แห่งมายา จนเป็นเหตุให้ละเลยถึงระบบคุณค่าทางจิตใจและความเป็นมนุษย์อันมีผล
กระทบและมีมิติของความซับซ้อนของปัญหาที่กระทบต่อชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการ
มุ่งแข่งขันเพื่อความอยู่รอด การขาดน้ำ�ใจ และความเอื้อเฟื้อต่อกันไปจนถึงความลุ่ม
หลงไปว่าชีวิตที่ครอบครองวัตถุเป็นสิ่งพึงแสวงหา จนกลายเป็นการยึดถือความร่ำ�รวย
ทางวัตถุเป็นค่านิยมหลักของสังคมอันเป็นที่มาของความอ่อนแอทางจิตวิญญาณและ
ความไร้แก่นสารทางวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน์
1.2 วิกฤตของธรรมชาติ
ความเจริญล้�ำ หน้าของเทคโนโลยีทหี่ นุนเนือ่ งกับกระแสแนวคิดทุนนิยม บริโภค
นิยมในยุคโลกาภิวตั น์กอ่ เกิดผลกระทบแก่ธรรมชาติ ด้วยระบบของการพัฒนาทีม่ องเห็น
ว่าธรรมชาติเป็นวัตถุจึงเกิดการตักตวงเอาผลประโยชน์จากธรรมชาติ เป็นเหตุให้เกิด
ความหายนะที่นำ�ไปสู่วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
กวีสมัยใหม่มองว่าการเกิดวิกฤตของธรรมชาติมาจากน้ำ�มือของมนุษย์ที่ขาด
“จิตวิญญาณ” ของความเป็นมนุษย์ มีความโลภหลงเป็นที่ตั้ง จนมองข้ามการพัฒนา
ทางจิตวิญญาณ ตลอดจนการทำ�ลายดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ดังความใน
บทกวี “เล่” (2547, น. 68-69) กานติ ณ ศรัทธา แสดงถึงการครอบครองธรรมชาติเสมอ
เสมือนเป็นวัตถุเป็นเหตุให้มนุษย์ถอยห่างจากธรรมชาติ มิได้มองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึง่
ของธรรมชาติ มนุษย์จึงมีแต่ “เล่ห์” เพราะต้องการครอบครองและ “เอาของโลกเป็น
ของตน” ผู้คนขาดไร้มิติทางจิตวิญญาณ ต่างมีเล่ห์ “เพื่อจับคนไว้ขายกิน” อันสื่อถึงยุค
ที่จิตใจของผู้คนตกต่ำ� และยัง “ขายเนื้อหนังกระดูก ขายถูกถูกกว่าก้อนหิน ขายหมด
ทั้งชีวิน และขายสิ้นทั้งวิญญาณ” ทำ�ให้เห็นว่ามนุษย์สูญเสียซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่า
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ในตนจึงยอม “ขาย” ทั้ง “ชีวิต” และ “วิญญาณ” ในขณะเดียวกันกวีก็สื่อให้เห็นเล่ห์ของ
มนุษย์ทกี่ ระทำ�ต่อธรรมชาติผา่ นคำ�ว่า “เล่” ซึง่ เป็นเครือ่ งมือจับปลาชนิดหนึง่ ของภาคใต้
ใช้ไม้กั้นขวางคลองสามารถจับปลาและสัตว์น้ำ�ได้คราวละมากๆ มาแสดงเปรียบเทียบ
ให้เห็นการกระทำ�ต่อธรรมชาติที่มนุษย์ไม่เคยหยุดยั้ง การใช้ “เล่” มาเป็นสื่อให้เห็น
“เล่ห”์ ของมนุษย์ทกี่ ระทำ�ต่อเพือ่ นมนุษย์และธรรมชาตินเี้ พือ่ ชีใ้ ห้เห็นการทำ�ลายชีวติ คน
สัตว์ และธรรมชาติอันบ่งบอกถึงโลกทัศน์อันคับแคบของมนุษย์ที่ “กินโลก” หรือ
ครอบครองโลก เป็นเหตุให้ “น้ำ�ตาโลกโศกคร่ำ�ครวญ” นั่นหมายถึงมนุษย์ได้สร้าง
ความวิบัติแก่โลกและธรรมชาติอย่างน่าวิตก
ในบทกวี “นิราศจักรวาล” (2547, น. 68-69) ชัยพร ศรีโบราณ แสดง
ให้เห็นความตกต่�ำ ทางจิตวิญญาณของมนุษย์จนเป็นเหตุของการสร้างความวิบตั แิ ก่โลก
ซึ่งหมายรวมถึงโลกธรรมชาติด้วย ดังการแสดงผ่านบทสนทนาระหว่าง “เรณู” กับ
“ดาวหาง” ซึ่งชี้ให้เห็นการกระทำ�ของมนุษย์ที่ทำ�ลายล้างโลก ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่
ต้องสูญสิน้ โลกธรรมชาติกถ็ กู ทำ�ลายพังพินาศไปพร้อมกัน และจากการมุง่ เน้นการพัฒนา
ในกระแสโลกาภิวตั น์ท�ำ ให้สงั คมต่างลุม่ หลงในวัตถุและอยูใ่ ต้อ�ำ นาจของเงินตรา ชีวติ ของ
คนในสังคมโลกปัจจุบันจึงดำ�รงอยู่อย่างแก่งแย่งแข่งขันและยึดครองธรรมชาติเป็นวัตถุ
เมื่อมนุษย์เบียดบังหรือทำ�ลายล้างธรรมชาติ แน่นอนว่ามนุษย์ย่อมเผชิญกับ
วิกฤตทางธรรมชาติที่รุนแรงโดยไม่จำ�กัดว่าอยู่ ณ สถานที่ใดในโลก ดังความในบทกวี
“เฮติ โศกนาฏกรรม” (2553, น. 18-19) นายทิวาชี้ให้เห็นความผันผวนของธรรมชาติ
ก่อเกิดวิกฤตความรุนแรงที่หนักหน่วง ทำ�ลายทั้งชีวิตมนุษย์และโลก ซึ่งไม่มีพลังใด
สามารถหยุดยั้งหรือขัดขวางไม่ให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ในบทกวี “บทรำ�พึงรำ�พันเก่าแก่”
(2550, น. 129) โกสินทร์ ขาวงาม ได้ตั้งคำ�ถามถึงวิบัติภัยจากธรรมชาติจากยุคเก่าก่อน
รุ่นพ่อแม่ยังอยู่ใต้ร่มเงาของธรรมชาติ หากยุคปัจจุบันที่กวีมองว่าเป็น “ยุคร้อน” จะอยู่
เช่นไรในภาวะวิกฤตแห่งธรรมชาติ
ในโลกปัจจุบันธรรมชาติถูกรุกรานอันมีมูลเหตุมาจากมนุษย์สร้างความวิบัติ
แก่ธรรมชาติ และเมือ่ ธรรมชาติถกู ทำ�ลายมนุษย์เองก็ไม่สามารถหลีกลีห้ นีพน้ จากวิกฤต
ธรรมชาติได้ ทั้งยังต้องเผชิญกับวิกฤตที่เพิ่มความถี่และความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ
ดังความในบทกวี “ก้าวย่างย้อนแย้งแห่งศตวรรษ?!” (วิวัฒนาการที่ “ชาร์ลส์ ดาร์วิน”
ไม่มีโอกาสเห็น) (2555, น. 29-30) อังคาร จันทาทิพย์ บอกเล่าเรื่องราวจากภาวะ
“โลกร้ อ น” ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากวิ ถี ข องการพั ฒ นาบนฐานคิ ด ของวั ฒ นธรรมทุ น นิ ย ม
นอกจากจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความหายนะต่ อ ธรรมชาติ แ ล้ ว ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด วิ ก ฤตการณ์ ด้ า น
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สิง่ แวดล้อมเป็นที่ “วิบตั บิ า้ ” และ “ทีส่ ดุ ในรอบหลายปีเคยทีม่ า” อีกทัง้ ยังเกิด “ทุกมุมโลก”
อีกด้วย วิกฤตธรรมชาติอนั หนักหน่วงนีเ้ ป็นสิง่ ทีน่ า่ ตระหนกเพราะมีความรุนแรงเพิม่ มาก
ขึน้ การนำ�เสนอข้อเท็จจริงเกีย่ วกับภาวะวิกฤตของธรรมชาติเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์พงึ ตระหนัก
ในขณะเดียวกันกวีรุ่นใหม่ก็พยายามกระตุ้นโดยใช้วรรณศิลป์เป็นสื่อให้ผู้รับครุ่นคิดเมื่อ
ธรรมชาติ “เกรี้ยวกราดร้าย” ให้เข้าถึงความเปลี่ยนแปลงในสภาวะของธรรมชาติและ
ให้มนุษย์ได้สำ�เหนียกถึงความเลวร้ายของการทำ�ลายธรรมชาติ เพราะในที่สุดธรรมชาติ
จะทำ�ลายล้างและเกรี้ยวกราดกับมนุษย์ทุกผู้ทุกนามอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
การสื่อ “สาร” และแสดงสำ�นึกทางสังคมให้ผู้คนในสังคมเกิดความตระหนัก
ในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ด้วยมนุษย์เองเป็นต้นเหตุของการกระทำ�ที่มิได้
ผดุงรักษาธรรมชาติ หากมุง่ ครอบครองและตักตวงเอาผลประโยชน์จนก่อเกิดเป็นวิกฤต
ธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างแสนสาหัส มนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหาความ
รุนแรงจากภาวะวิกฤตของธรรมชาติโดยตรง กวีต่างสื่อความสำ�นึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่กระตุ้นเตือนให้ผู้รับได้พินิจและครุ่นคิดถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตที่
มนุษย์พึงดำ�รงอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีดุลยภาพ
1.3		 ระบบคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม: การถูกมองข้าม
ด้วยอำ�นาจเงินตรา
ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์อันเชี่ยวกราก สังคมไทยประสบปัญหาด้าน
คุณค่ามากขึ้น ระบบคิดหรือโลกทัศน์ทางสังคมภายใต้ระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภค
นิยมที่เข้าครอบงำ�ผู้คนในสังคมให้ตกอยู่ในภาวะหลงมัวเมาด้วยวัตถุนิยม การค้นหา
คุณค่าของชีวติ คุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมถูกมองข้ามหรือละเลย เพราะ
มุ่งเป้าหมายที่เงินและวัตถุเป็นเครื่องหมายแสดงความสำ�เร็จในชีวิต
กานติ ณ ศรัทธา ใช้วรรณศิลป์นำ�เสนอประสบการณ์ร่วมเพื่อชี้ให้เห็นคุณค่า
และความหมายของชีวิต ในท่ามกลางความผัน ผวนและซั บซ้อนของสั งคมปัจจุ บัน
ในบทกวี “แปลก” (2547, น. 37) ได้สื่อให้เห็นว่าความดีงามพ่ายแพ้แก่อำ�นาจเงิน
ยุคของความสับสนในคุณค่าและยุคแห่งความสูญเสียในระดับจิตวิญญาณของความเป็น
มนุษย์ กวีใช้คำ�ว่า “แปลก” มาแสดงให้เห็นความเป็นไปของยุคใหม่ด้วยวิธีการซ้ำ�คำ�ให้
เห็นว่าความดีงามและคุณสมบัติที่จรรโลงคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมกลับพ่ายแพ้
อำ�นาจเงินและความมืดบอดที่เป็นอธรรม
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กวีมิได้แสดงเพียงความแปลกใจเท่านั้นที่ผู้คนหลงและสับสนในคุณค่าที่แท้
ของความเป็นมนุษย์ หากยังตั้งคำ�ถามว่า “ชีวิตที่เกิดมา ไม่รู้จักแสวงหาพ้นโง่เขลา”
ซึ่งนอกจากไม่แสวงหาแล้วชีวิตของผู้คนในโลกยุคใหม่ “ยังงมงายมักง่ายและมัวเมา”
นั่นคือ การไม่เรียนรู้ความจริง ขาดความแข็งแกร่งทางจิตใจและจริยธรรม จึงเป็นเหตุ
ให้ “ไม่พ้นทางสายเก่า” ถึงแม้ว่ากวีจะรู้สึกในความแปลก หากคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า
เป็นเรื่องที่ดูไม่แปลกเลยในสังคมปัจจุบัน และมูลเหตุก็มาจากความเจริญทางวัตถุที่
วัดคุณค่าเป็นเงินตรา เป็นโลกแห่งความจริงที่บั่นทอนคุณค่าทางจิตใจและสูญเสียใน
ระดับจิตวิญญาณที่ต้องกอบกู้เพื่อธำ�รงไว้ซึ่งคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ในวิถขี องการพัฒนาของโลกยุคใหม่ กวียงั แสดงทัศนะในการกอบกูค้ วามตกต่�ำ
ทางจิตวิญญาณด้วยการแสดงคุณค่าของการดำ�รงอยู่อย่าง “จุนเจือ” หรือเอื้อเฟื้อ
เผือ่ แผ่ มองเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิง่ ซึง่ จะทำ�ให้ไม่บงั เกิดการแย่งชิง หากแต่การลุม่ หลง
ในมายา ไม่ว่าจะเป็นอำ�นาจเงินทองหรือวัตถุที่ต้องการได้มาครอบครอง โดยไม่คำ�นึง
ถึงความสูญเสียที่จะตามมาจะเป็นเหตุเป็นที่มาของปัญหา ดังความใน “นิราศจักรวาล”
(2548, น. 37-38) ชัยพร ศรีโบราณ แสดงสำ�นึกทางสังคมให้มนุษย์ “เห็นแก่โลก” ด้วย
มีชีวิตที่พอเพียงและแบ่งปันอันจะเป็นการกอบกู้หรือผดุงสังคมโลกให้กลับคืนอยู่รอด
แต่หากด้วย “มนุษย์บางกลุ่ม” ซึ่งลุ่มหลงในอำ�นาจและ “เทิดทูนเงิน” จึงเกิดการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่าย ความเจริญทางวัตถุแต่เพียงถ่ายเดียวจึงมักเป็นปฏิปกั ษ์กบั คุณค่าทางจิตใจและ
ความเป็นมนุษย์ แม้การพัฒนาทางวัตถุจะบรรลุแต่ไร้คุณธรรม จริยธรรม มีแต่ความมืดบอด
จากกิเลสครอบงำ�ความเป็นมนุษย์ ย่อมขาดไร้ความสมบูรณ์และตกต่ำ�ขาดไร้ปัญญา
อันทำ�ให้เกิดความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรม และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
ด้ ว ยความลุ่ ม หลงในอำ � นาจเงิ น ทองวั ต ถุ ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ตามค่ า นิ ย ม
สมัยใหม่ โดยต่างมุ่งสะสมความมั่งคั่งและวัตถุ ในบทกวี “กรุงเทพ” ใน วิมานลงแดง
ของ อังคาร จันทาทิพย์ (2544, น. 38) กล่าวไว้ถึงความลุ่มหลงภายใต้อำ�นาจของ
กิเลสว่า “ลืมตาย ลืมเกิดแล้ว กิเลสคะนอง งกงกเงินงุ่นง่านสนอง สนุกโก้” และวิถีชีวิต
ของคนรุน่ ใหม่ เงินและวัตถุกลายเป็นสิง่ ล้�ำ ค่าจากค่านิยมหรือความหลงใหลในวัตถุนยิ ม
หรือบริโภคนิยมจนมองไม่เห็นคุณค่าทางใจ
กวีรุ่นใหม่ต่างชี้ให้เห็นความสุขจอมปลอมของคนในสังคมยุคใหม่ ตลอดจน
คนในสังคมเมืองที่หลงใหลในวัตถุนิยม และมีค่านิยมที่ไม่เกื้อกูลต่อชีวิตอย่างแท้จริง
รวมถึงความสับสนในคุณค่าที่มนุษย์พึงมีท่ามกลางกระแสของบริโภคนิยมเป็นเหตุให้
เกิดการละเลยหรือขาดความเข้าใจในแก่นแท้ของชีวิต
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากวีได้ตั้งคำ�ถามถึงการแสวงหาค่าของชีวิตของคน
ในสังคมว่าควรอยู่ที่ใด พร้อมทั้งแสดงความสำ�นึกในการกระตุ้นเตือนให้ดำ�รงอยู่อย่าง
มีอุดมคติและคุณค่าที่ควรเชิดชูให้คงอยู่ท่ามกลางความผันผวนในบริบทของกระแส
บริโภคนิยม

2. การรักษาและกอบกู้คุณค่าทางจิตวิญญาณให้คงอยู่ท่ามกลางความผันผวน
ในกระแสบริโภคนิยม

ในการสร้างงานของกวีรุ่นใหม่ได้มีการตั้งคำ�ถามแก่สังคม เพื่อให้ผู้รับสาร
ได้ร่วมกันทบทวนและค้นหาการดำ�รงอยู่อย่างมีความหมายและคุณค่าที่พึงประสงค์
ในท่ามกลางความสับสนในคุณค่าและความซับซ้อนในสังคมปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน
ก็แสดงสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสังคมในการร่วมกันรักษาและกอบกู้จิตวิญญาณ
บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจและบริบทของชีวิต
ในบทกวี “ภาพถ่ายของเธอ” (2547, น. 27) ใน ที่ซึ่งขุนเขาทะลุเมฆ ของกานติ
ณ ศรัทธา ได้สื่อ “สาร” อันเป็นการปลุกเร้าความคิดและอารมณ์ความรู้สึกให้เข้าถึงและ
เข้าใจความหมายของชีวิต โดยบอกกล่าวเพื่อให้นำ�มาพินิจพิจารณากลั่นกรองเพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้และพบว่าคุณค่าของชีวิตที่แสวงหาควรเป็นสิ่งใดที่ทำ�ให้ชีวิตมีสุข
อันเป็น “สุข” ทีม่ ไิ ด้เกิดจากความหลงใหลทีฉ่ าบไว้ดว้ ยทุกข์ แต่เป็นสุข สว่าง สงบ ทีแ่ ท้จริง
ในการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกัน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนตาม
กระแสทุนนิยม ผู้คนถูกครอบงำ�และมอมเมาตนเองด้วยวัตถุนิยม ชัยพร ศรีโบราณ
(2555, น. 32) กล่าวเตือนให้ดำ�รงตนในทางที่เป็นกุศล เพื่อคุณค่าที่แท้และความหมาย
ของชีวิตว่า “ช่วงชีวิตโลดแล่นที่แสนสั้น จงเชื่อมั่นในทางสร้างกุศล ก่อกองบุญหนุน
สู่อนุชน สืบสุคนธ์ตกทอดตลอดกาล”
ท่ามกลางกระแสโลกสมัยใหม่กับความหลงใหลในมายาโลกาภิวัตน์ที่ก่อให้
เกิดปัญหาเชิงคุณค่า ด้วยแรงพลังการแข่งขันและการเติบโตสูงสุดทางเศรษฐกิจตามวิถี
ทุนนิยม บริโภคนิยมก่อเกิดการตักตวงผลประโยชน์ ความโลภ การแข่งขันช่วงชิง ความ
อยู่รอดเป็นเกณฑ์วัดคุณค่าของสังคม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ วรภ วรภา กล่าวถึง
แนวทางการดำ�รงอยู่อย่างมีคุณค่าในกระแสโลกสมัยใหม่ไว้ในบทกวี “วิถีคน” (2552,
น. 70) นอกจากนี้กวียังกล่าวถึงการดำ�รงตนในวิถีกระแสโลกสมัยใหม่ไว้ในบทกวี “ชาติ
ชาตรี, ศรีอนงค์” (2552, น. 99) โดยชี้แนะในมุมมองของ “พ่อ” ถึง “ผู้เยาว์” ให้รู้จัก
รับเลือก ตั้งคำ�ถามด้านคุณค่าและความหมายของชีวิตที่ควรเป็นไปในทางที่งดงาม
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ในขณะเดียวกันก็กล่าวเตือนมิให้วิ่งตามกระแสโลกสมัยใหม่ แต่ให้อยู่ด้วยความเข้าใจ
รากทางวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งที่ “ปู่ย่าตายาย” หรือบรรพบุรุษสั่งสม และมีชีวิตที่พอ
เพียงจะเป็นทางแห่งการเข้าถึงความจริงของชีวิต
ในบทกวี “ผู้หญิงคนนั้น” (2550, น. 29) ของโกสินทร์ ขาวงาม กล่าวถึงการ
เลือกใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของคนรุ่นใหม่ อันเป็นความสำ�นึกในคุณค่าของ
รากจากวัฒนธรรมเดิม โดยมิยอมให้ความเจริญทางวัตถุมาเป็นเกณฑ์วดั คุณค่าตามแบบ
สังคมวัตถุนิยมยุคใหม่ กวีแสดงให้เห็นการเลือกวิถีทางเดินของชีวิตในท่ามกลางกระแส
สังคมสมัยใหม่ โดยเน้นการสร้างคุณค่าซึ่งไม่ใช่วัตถุเงินตรา ในขณะเดียวกันกวีรุ่นใหม่ก็
มีการตั้งคำ�ถาม กระตุ้นเตือนให้พินิจพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมหรือ
ระบบความคิดของสังคมที่เกิดจากกระแสอำ�นาจอิทธิพลของทุนนิยมและบริโภคนิยม
ที่ครอบงำ�สังคมอยู่ทั่วไปด้วย
ฉะนัน้ ในการใช้ชวี ติ ของคนในสังคมยุคใหม่ในกระแสความเปลีย่ นแปลง กวีตา่ ง
เห็นว่าควรมีจติ สำ�นึกในทางสร้างสรรค์ทเี่ ป็นอิสระในแง่ของการมองในมิตทิ ลี่ กึ ล้ำ�ไม่ตก
อยูภ่ ายใต้การครอบงำ�ของกระแสโลกสมัยใหม่ ในบทกวี “เพราะอยากมีความสุข” (2549,
น. 91-92) เชษฐภัทร วิสยั จร กล่าวถึงวิถกี ารดำ�เนินชีวติ ทีต่ ่างดิน้ รนตกอยู่ในอำ�นาจของ
กิเลส อันเป็นเหตุของการมีชีวิตแบบฉาบฉวย มีทุกข์ด้วยการแก่งแย่งชิงดี การแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางคุณธรรม
จริยธรรม และผู้คนต่างสะสมความมั่งคั่งและวัตถุ วิถีชีวิตเช่นนี้กวีมองว่า “ลองหยุดคิด
ไขว่คว้าสักนาที” จะพบว่าทุกสิง่ อยูท่ ี่ “ใจ” ความสุขทีแ่ ท้เกิดจากใจทีไ่ ม่ตกต่�ำ ตามกระแส
วัตถุนยิ ม หากมองเห็นเป็นสุขทีเ่ กิดจากคุณค่าทางใจอันเป็นคุณค่าทีไ่ ม่บนั่ ทอนหรือเกิด
ความสูญเสียในระดับจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์
สภาวะของกระแสโลกสมัยใหม่หรือโลกาภิวัตน์ที่บั่นทอนคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์อันเกิดจากวัฒนธรรมในวิถีของวัตถุนิยม กวีกระตุ้นเตือนและแสดงสำ�นึกให้
ผูค้ นในสังคมตระหนักในการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวติ ว่าควรดำ�รงตนเช่นไร
ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เชี่ยวกราก

3. มโนสำ�นึกของกวีต่อความขัดแย้งในสังคมไทยร่วมสมัย

กระแสโลกสมัยใหม่หรือโลกาภิวัตน์มิได้ก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต
เท่านั้น หากยังส่งผลกระทบกับสัมพันธภาพทางสังคมสมัยใหม่ อันก่อให้เกิดปัญหา
ความลักลั่น ขัดแย้งในทุกระดับชั้นของสังคมและโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นยุคแห่งความมั่งคั่ง
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ความโลภ และอารยธรรมวัตถุนิยมได้สร้างผลเสียเป็นปัญหาของความขัดแย้งที่มิใช่
ระหว่างประชาชาติเท่านั้น ยังรวมถึงความรุนแรงภายในชาติหรือสังคมเดียวกันด้วย
กวีรุ่นใหม่ได้สื่อสำ�นึกให้มนุษย์ไม่ตกเป็นเหยื่อของความเขลา อันเนื่อง
มาจากการทำ�สงครามทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ การเกิดความแตกแยก การรบรา
ฆ่าฟันเป็นความโง่เขลาเบาปัญญาเพราะท้ายที่สุดแล้วก็ทำ�ลายสิ้น และไม่อาจเอาชนะ
ความขัดแย้งได้นอกจากความสูญเสียและจิตวิญญาณที่ตกต่ำ�ของมนุษย์เสื่อมถอยลง
ทุกวัน
กานติ ณ ศรัทธา กล่าวไว้ในบท “คนบ้าสงคราม” (2547, น. 80-81) ถึง
การทำ�สงครามว่าเป็น “ความเลวทรามต่ำ�ช้า” จิตใจผู้ก่อเทียบได้กับ “สัตว์นรก” “ผีร้าย”
เรื่องของสันติภาพกลายเป็น “ความเป็นอื่น” เมื่อคุณค่าแห่งความดีงามไร้ค่า ความคิด
หรืออุดมการณ์ทมี่ งุ่ เอาชนะ ครอบครองอันเกิดจากการก่อสงครามทำ�ให้ฝา่ ยถูกกระทำ�
ต้องยอมจำ�นน ล้วนเป็นเหตุให้เกิดความตกต่ำ�ทางจิตวิญญาณ และบั่นทอนทำ�ลาย
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ กวีกล่าวปลุกจิตสำ�นึก “เร่งเร็วกูใ้ จในเรา” อันเป็นการเปลีย่ น
แปลงพฤติกรรมและจิตสำ�นึกของมนุษย์ไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ว่าอะไรคือคุณค่าหรือ
ความหมายที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ มิใช่การทำ�ลายสันติภาพหรือการทำ�สงคราม
เพื่อครอบครองหรือเอาชนะ
ในบริบทของสังคมไทยปัญหาความขัดแย้งยังเป็นปัญหาทีบ่ ั่นทอนทำ�ลาย
ประชาชนและประเทศชาติ กวีมองว่าระยะเวลาแห่งความขัดแย้งนี้ยังคงอยู่และเป็น
ไปอย่างยาวนาน ดังความกล่าวถึงความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบท
กวี “กลางมรสุม” (2553, น. 21) และในบท “รำ�พึงจากพลเมืองของประเทศสงคราม”
(2553, น. 121-122) วิสุทธิ์ ขาวเนียม ยังกล่าวถึงความขัดแย้ง การแบ่งแยก ความชิงชัง
ความแค้น การฆ่าฟัน และความตายในเหตุการณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทย และสื่อ
สำ�นึกทางสังคมถึงสภาวะความขัดแย้งของสังคมไทยในเขต “รูปขวาน” ที่ “หลากล้นแต่
การเคลื่อนไหวใช้กำ�ลัง ดำ�ดิ่งความชิงชังแค้นฝังใจ” ความขัดแย้งและการแบ่งแยกเป็น
“มึง กู สู เจ้า” เป็นวิกฤตที่ทำ�ลายสังคมด้วยมนุษย์ขาดไร้มิติเชิงคุณค่าและขาดปัญญา
จึงทำ�ลายล้างกัน และเพื่อให้บังเกิดความสุขสงบ และเป็นดินแดนที่ “กลายเป็นสีรุ้งงาม
ยามตะวัน ส่องกระทบละอองฝันฝนละมุน” กวีเห็นว่าหากพุทธธรรมเข้ามาอยูใ่ นใจหรือ
“เหยียบหัวใจดำ�มืด” น่าจะเป็นทางออกในการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ และ
พุทธธรรมจะเป็นเกณฑ์วดั คุณค่าและการพัฒนาทางจิตวิญญาณ อันจะยังผลให้ดนิ แดน
รูปขวานไม่มีปลอกกระสุน และไม่ “จมอยู่ใต้อำ�พันฝุ่นสีเลือดนก”
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ไม่เพียงความขัดแย้งทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น กวีสมัยใหม่ยัง
แสดงให้เห็นความขัดแย้งในบริบทของสังคมไทยร่วมสมัยที่แบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งฝัก
แบ่งฝ่าย แบ่งสี ทั่วภูมิภาคของประเทศ ปัญหาดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนเกี่ยวโยง
ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรมที่มีกระแสโลกสมัยใหม่ตามระบบทุนนิยม
บริโภคนิยมทีม่ กี ารแข่งขันเข้มข้นรุนแรง การช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบ และความ
เหลื่อมล้ำ�ในสังคมครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษย์และสังคม กวีไทยรุ่นใหม่อย่างนายทิวา
กล่าวถึงความขัดแย้ง แบ่งแยกกลุ่มไว้ในบทกวี “น้ำ�ตาแผ่นดิน” (2553, น. 60-61) เขา
ยังกล่าวถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจัดเป็นวิกฤตทางสังคมการเมือง กวีมอง
ว่าการขัดแย้ง การเอาชนะกันไม่ได้ก่อให้เกิดผลใดๆ และในแง่ของการชนะก็ไม่มีผู้ใด
ได้ประโยชน์ มีแต่ความสูญเสีย คุณค่าและความหมายที่แท้จริงอยู่ที่ “การชนะตน” มิใช่
ชัยชนะทีอ่ ยูบ่ นความขัดแย้ง เหตุทมี่ าของปัญหาทีต่ อ้ งการชนะหรือความขัดแย้งสามารถ
แก้ปัญหาของมนุษย์และสังคมได้อยู่ที่การน้อมนำ�พุทธธรรมมาพัฒนาตน
กวีมองว่าความต้องการชนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือต้องการชนะเพราะ
ต้องการบ้านเมือง ผู้คน อำ�นาจ เงินทุน กวีตั้งเป็นคำ�ถามว่า “ชนะนั้นโดยนัยเพื่อใคร
กัน” และท้ายทีส่ ดุ แล้วควร “ปล่อยวางจึงหลุดพ้นชนะแท้” ในมุมมองของกวีรนุ่ ใหม่ความ
ขัดแย้งทางการเมือง ความคิดของคนในสังคมไทยจะลดละได้ต้องกระทำ�ด้วยความ
เชือ่ มัน่ และต้องอาศัยพลังคุณค่าแห่งพุทธธรรม ดังที่ เชษฐภัทร วิสยั จร กล่าวไว้ในบทกวี
“การเมืองคือการปฏิบัติธรรม” (2556, น. 39-40) และยังกล่าวถึงเหตุการณ์การชุมนุม
ประท้วงซึ่งมีเสียงด่าทอ วิพากษ์วิจารณ์ เสียดสี โดยมีความเห็นว่าให้ฟังเสียงดังกล่าว
ด้วยจิตทีเ่ ป็นสมาธิกเ็ ป็นการฝึกปฏิบตั ธิ รรมอย่างหนึง่ ทำ�ให้จติ ลดละซึง่ ความโกรธเคือง
พุทธธรรมจึงเป็นหลักปฏิบัติในวิถีการดำ�เนินชีวิตในท่ามกลางความขัดแย้งเพื่อความ
สุขสงบ
สภาวะการแข่งขันในกระแสโลกสมัยใหม่หรือโลกาภิวตั น์สง่ ผลให้เกิดวิกฤตและ
ปัญหา ซึง่ หมายรวมถึงสงครามและความขัดแย้งในสังคม การแก้ปญ
ั หามนุษย์และสังคม
เพื่อให้เข้าสู่วิถีแห่งความสงบสุข กวีสมัยใหม่ต่างมีวิธีคิดเดียวกันและเห็นพ้องกันให้ใช้
พุทธธรรมเป็นแนวปฏิบัติที่เอื้อให้มนุษย์มีโอกาสพัฒนาตนเองและสังคม

สรุปผลการวิจัย

การสร้างงานวรรณศิลป์ประเภทกวีนิพนธ์ของกวีไทยและในฐานะที่กวี
ส่วนหนึ่งของสังคมและอยู่ในท่ามกลางกระแสความผันผวนของโลกสมัยใหม่ รวมถึง
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เป็น “ประจักษ์พยาน” ของยุคสมัยต่างได้แสดงสำ�นึกทางสังคมโดยเฉพาะการวิพากษ์
วิจารณ์ และกระตุ้นเตือนให้ตระหนักรู้ว่าในท่ามกลางความเจริญทางวัตถุมนุษย์ต่าง
สูญเสียคุณค่าบางประการ รวมถึงการพัฒนาตามวิถีแบบสมัยใหม่ได้ทำ�ลายดุลยภาพ
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ กอปรกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วละเลยคุณค่าทาง
สังคมวัฒนธรรมได้กลายเป็นที่มาของปัญหาต่างๆ มากมาย		
ในแง่ของการสร้างสรรค์งานของกวีในบริบทของกระแสโลกสมัยใหม่หรือ
โลกาภิวัตน์ กวีปลุกเร้าเพื่อให้ขบคิดถึงปัญหาในมิติทางสังคมวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยอัน
ก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละเป็นผูส้ อื่ สารทีใ่ ช้วรรณศิลป์ให้มบี ทบาทในการปลุกวิจารณญาณ
ของบุคคลและสังคมด้วย พร้อมกับการสือ่ สำ�นึกทางสังคมทีเ่ ป็นการกระตุน้ เตือนให้ผคู้ น
ในสังคมดำ�รงตนอย่างมีสำ�นึกในหน้าที่ที่มีต่อกันและต่อสังคมโดยรวม
การศึกษาครั้งนี้ทำ�ให้เห็นถึงพลังของวรรณศิลป์ที่ยังสร้างสำ�นึกทางสังคม
และสื่อ “สาร” เพื่อเหนี่ยวโน้มใจให้ผู้เสพและคนในสังคมให้สำ�นึกต่อคุณค่าชีวิตและ
ความหมายของความเป็นมนุษย์ ในขณะเดียวกันในบริบทของกระแสโลกสมัยใหม่หรือ
โลกาภิวัตน์ที่มีวิทยาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นแกนหลักก็สั่นคลอนการสร้างและ
เสพกวีนิพนธ์ไทยด้วยเช่นกัน แต่กระนั้นจากการศึกษาสำ�นึกทางสังคมของกวีไทยใน
บริบทของกระแสโลกสมัยใหม่หรือโลกาภิวัตน์ ทำ�ให้มองเห็นถึงความพยายามของ
กวีหรือผูส้ ร้างงานวรรณศิลป์ทรี่ ตู้ ระหนักถึงสภาวการณ์ของสังคมและวัฒนธรรมในบริบท
ร่วมสมัย และสือ่ ความเข้าใจเพือ่ เป็นหนทางนำ�ไปสูก่ ารสร้างคุณค่าและความหมายของ
ความเป็นมนุษย์ให้คนในสังคมได้รับรู้และร่วมขบคิดด้วย
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